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Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Ngày 05/11/2021 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1597/QĐ-
UBND về Định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, buôn, khu phố trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên; UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 - Phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 1597/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Định hướng nội dung 
hương ước, quy ước thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có gửi kèm 
Quyết định và Định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, buôn, khu phố 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên).  

- Hướng dẫn triển khai đến các thôn, khu phố trên địa bàn xã, thị trấn xây 
dựng hương ước, quy ước theo Định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, 

buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  

- Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

và Thông tư Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Hệ thống gửi, nhận văn bản điều hành của huyện; 
- Lưu: VT,PVH&TT.                                                                                         

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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